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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Вісімдесят дев’ятої сесії 

 

26.06.2020 р.                                         Летичів                                         № __  
 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  

 

Розглянувши заяви громадян щодо надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки  в натурі (на місцевості), керуючись Конституцією України, 

ст. ст. 12, 40,   118, 121,  122  Земельного кодексу України, ст. 55 Закону 

України «Про землеустрій», п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», взявши до уваги рекомендації постійної комісії з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати гр. Балинському Михайлу Броніславовичу дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою 

передачею у приватну власність орієнтовною площею 0,3700 га - 01.03 для 

ведення особистого селянського господарства категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, за адресою: с. Лісо-Березівка, вул. 

Центральна, 10 Летичівський район Хмельницька область. 

 

2. Надати гр. Костюку Володимиру Олександровичу дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою 

передачею у приватну власність орієнтовною площею 0,3900 га - 01.03 для 

ведення особистого селянського господарства категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, за адресою: с. Новокостянтинів 

Летичівський район Хмельницька область. 

 

3. Надати  гр. Дмухівській Катерині Анатоліївні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею у приватну 

власність орієнтовною площею 0,8300 га, а саме: 



- 0,0400 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Вербка, Летичівський район Хмельницька область ; 

- 0,0900 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Вербка, Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,1600 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Вербка, Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,1900 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Вербка, Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,1200 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Вербка, Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,2300 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Вербка, Летичівський район Хмельницька область. 

 

4. Відмовити гр. Дмухівському Анатолію Петровичу в надані дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою 

передачею у приватну власність орієнтовною площею 0,2500 га - 01.03 для 

ведення особистого селянського господарства категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, за адресою: с. Вербка Летичівський район 

Хмельницька область та  земельну ділянку орієнтованою площею 0,2500 га  - 

02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: с. Вербка Летичівський 

район Хмельницька область, так як в числі спадкового майна будинку з 

земельними ділянками не зазначено в свідоцтві про право на спадщину за 

заповітом.  

 

5. Надати гр. Човчі Анатолію Степановичу дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 1,5100 га за № 

13 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення згідно рішення 

Летичівського районного суду від 15.01.2020 року № 2-678-114/20, відповідно 

сертифіката серії ХМ № 0250947, за межами населеного пункту Летичівської 

селищної ради Летичівського району Хмельницької області.  

 

6. Надати гр. Веселовській Аліні Володимирівні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 1,9200 га за № 

375 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення згідно свідоцтва 



про право на спадщину за законом від 06.05.2020 року, відповідно сертифіката 

серії ХМ № 0378524, за межами населеного пункту Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області.  

 

7. Надати гр. Шевчук Галині Станіславівні дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею у приватну 

власність орієнтовною площею 0,2300 га - 01.03 для ведення особистого 

селянського господарства категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована по вул. Поштовій с. Новокостянтинів 

Летичівський район Хмельницька область. 

7.1 Відмовити гр. Шевчук Галині Станіславівні у наданні дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою 

передачею у приватну власність орієнтовною площею 0,2000 га - 01.03 для 

ведення особистого селянського господарства категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована по вул. Поштовій с. 

Новокостянтинів Летичівський район Хмельницька область, так як дана 

земельна ділянка не є сформованою. 

 

8. Надати гр. Шевчуку Михайлу Миколайовичу дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею у приватну 

власність орієнтовною площею 0,5700 га - 01.03 для ведення особистого 

селянського господарства категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована по вул. Центральній с. Новокостянтинів 

Летичівський район Хмельницька область. 

8.1 Відмовити гр. Шевчуку Михайлу Миколайовичу у наданні дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою 

передачею у приватну власність орієнтовною площею 0,1400 га - 01.03 для 

ведення особистого селянського господарства категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована по вул. Центральній с. 

Новокостянтинів Летичівський район Хмельницька область, так як дана 

земельна ділянка не є сформованою. 

 

9. Перенести розгляд заяви гр. Ковальовій Марії Борисівні в наданні 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

орієнтовною площею 0,5728 га ,  зокрема:  

- 0,1142 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Суслівці Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,2993 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 



Суслівці Летичівський район Хмельницька область, на наступну сесію з метою 

подальшого вивчення. 

 

10. Надати гр. Ярошу Олександру Олеговичу дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) з подальшою передачею у приватну 

власність орієнтовною площею 0,4000 га - 01.03 для ведення особистого 

селянського господарства категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, яка розташована по вул. Польовій, 18 с. Подільське Летичівський 

район Хмельницька область. 

 

11. Перенести розгляд заяви гр. Безпечної Катерини Яківни про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

орієнтовною площею 0,8500 га ,  а саме:  

- 0,2500 га - 01.03 02.01 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), категорія 

земель – землі житлової та громадської забудови,  за адресою: вул. Кантівка, 30  

с. Чапля Летичівський район Хмельницька область; 

- 0,6500 га - 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, за адресою: с. 

Чапля Летичівський район Хмельницька область, на наступну сесію з метою 

подальшого вивчення. 

 

12. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

оформити у відповідності до вимог законодавства та подати на затвердження 

сесії.  

13. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії Грищук О.О.).  

 

 Селищний голова          Ігор ТИСЯЧНИЙ  


